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Introdução 
 

A Carta de Serviços ao Usuário é o instrumento que informa os cidadãos sobre os 
serviços prestados pelo órgão público. Além de disponibilizar os serviços municipais, 
a Carta tem o compromisso de indicar como o usuário pode acessá-los e quais são os 
compromissos e padrões de atendimento. 
 
Neste documento, o cidadão poderá conferir diversas informações, entre elas os 
serviços de seu interesse, a sua descrição e finalidade, as formas de acesso 
disponíveis, a previsão do prazo máximo para a sua prestação, os requisitos e 
documentos exigidos, os endereços e horários de atendimento e as taxas cobradas, 
caso haja. 
 
Além de aproximar a Administração dos cidadãos, a Carta de Serviços ao Usuário 
tem como objetivo proporcionar mais transparência sobre os serviços públicos 
oferecidos, simplificar a busca por informações e aumentar a eficácia e efetividade 
dos atendimentos. 
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Serviços 
 
Carta de Serviços ao Cidadão – Secretaria Municipal de 
Administração e Planejamento 
 
- PROTOCOLO 
 
Finalidade do Serviço: 
O Protocolo é o serviço encarregado do recebimento, registro, classificação, distribuição, 
controle da tramitação e expedição de documentos. É a área responsável pelo recebimento e 
distribuição de correspondências, documentos e processos e pelo controle do seu fluxo na 
instituição 
Requisitos Necessários para os Usuários: 
Ter algum documento, que precise ser protocolado, e posteriormente encaminhado para 
alguma repartição pública da Prefeitura. 
ETAPAS DO PROCESSO: 
O documento é recebido, protocolado em duas vias, uma das vias é entregue ao solicitante, a 
outra fica na Secretaria de Administração (protocolo) para que possa ser encaminhada ao 
setor responsável. 
Tempo de atendimento: 
O atendimento é imediato. 
Prioridade de atendimento 

Sim, existe – ressalvados os casos. 
Cobrança de taxas 
Não há cobrança de taxas para este serviço. 
Formas de prestação do serviço 
Presencial 

 
Local: 
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento 
Prefeitura Municipal de Porto de Moz 
Rua: 19 de Novembro, s/nº – Centro 
sead@portodemoz.pa.gov.br 
(93) 98415-6838 

 
- RECURSOS HUMANOS 
 
Finalidade do Serviço: 
O setor de Recursos Humanos é responsável por planejar, desenvolver e coordenar a política 

geral de gestão de recursos humanos; elaborar e emitir a declaração de Relação Anual de 
Informações Sociais-RAIS; a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF, 
documentos previdenciários e Informações à Previdência Social; entregar e enviar em prazo hábil 
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legal os relatórios que a legislação determina; emissão de declarações, além de organizar os 
pagamentos aos servidores. 

Requisitos Necessários para os Usuários: 
Necessário ter em mãos documentos pessoais. 
ETAPAS DO PROCESSO: 
Aguardar o atendimento no Setor de Recursos Humanos, da Prefeitura. 
Tempo de atendimento: 
O atendimento é imediato. 
Prioridade de atendimento 

Sim, existe – ressalvados os casos. 
Cobrança de taxas 
Não há cobrança de taxas para este serviço. 
Formas de prestação do serviço 
Presencial 

 
Local: 
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento 
Sede da Prefeitura Municipal de Porto de Moz 
Rua: 19 de Novembro, s/nº – Centro 
sead@portodemoz.pa.gov.br 
(93) 98415-6838 

 
- TERMINAL HIDROVIÁRIO 
 
Finalidade do Serviço: 
Promover o deslocamento dos munícipes. 
Requisitos Necessários para os Usuários: 
Ter sempre em mãos seus documentos pessoais. 
ETAPAS DO PROCESSO: 
Comparecer ao Terminal Rodoviário e solicitar o serviço desejado. 
Tempo de atendimento: 
O atendimento é imediato. 
Prioridade de atendimento 

Sim, existe – ressalvados os casos 
 
Local: 
Terminal Hidroviário Pedro Ivo Lessa Pontes 
Rua.: 19 de Novembro, s/n.º – Centro 
semad@portodemoz.pa.gov.br 
(93) 98415-6838 

 
- ALISTAMENTO MILITAR 
 

Finalidade do Serviço: 
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A Junta Militar é responsável pelo alistamento militar dos jovens, do sexo masculino, 
que ao completarem 18 anos devem realizar o alistamento militar. 
Cobrança de taxas 
Não há cobrança de taxas para este serviço. 
ETAPAS DO PROCESSO: 
Comparecer pessoalmente e deve ser trazido junto o CPF, caso não tenha, a certidão 
de nascimento ou RG. 
Prioridade de atendimento 
Jovens do sexo masculino, que completam 18 anos. 
Previsão de tempo de espera para atendimento 
Atendimento na hora. 
Cobrança de taxas 
Não há cobrança de taxas para este serviço. 
 
Local: 
Espaço Cidadania 22 de Agosto 
Rua: Duque de Caxias, s/nº – Centro 
sead@portodemoz.pa.gov.br 
(93) 98807-3536 
 

Carta de Serviços ao Cidadão – Secretaria Municipal de 
Produção, Abastecimento e Pesca 
 
- FEIRA LIVRE MUNICIPAL 
 

Finalidade do Serviço: 
Vendas de produtos produzidos pela agricultura familiar e pescados como fonte de renda 
para o agricultor/pescador. 
Requisitos Necessários para os Usuários: 
Estar cadastrado como feirante na Secretaria De Produção, Abastecimento e Pesca 
Etapas do Processo: 
Comparecer na Secretaria Municipal de Produção, Abastecimento e Pesca portando o CPF e 
RG originais para realização do Cadastro do Produtor; Se não houver Box disponível o 
Produtor terá seu nome inserido na lista de espera. 
Tempo de atendimento: 
O atendimento é imediato ou enquanto o Produtor ter seu nome na lista de espera. 
 
Local: 
Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca 
Rua da República, s/n.º – Bairro Maturu 
sempapmoz14@gmail.com 
(93) 98402-2510 
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- VIVEIRO MUNICIPAL 
 
Finalidade do Serviço: 
Informar e conscientizar a população sobre a importância da preservação e 
manutenção da arborização urbana. 
Produzir, reproduzir, cultivar, propagar espécies vegetais para uso próprio e 
fornecimento à população para arborização em áreas públicas.  
Suprir, com assessoramento técnico, as entidades filantrópicas do município e famílias que se 
encontram em situação de vulnerabilidade social, tendo em vista à produção e 
complementação das condições de alimentação, caracterizando-se como mais uma fonte de 
nutrimento. 
Requisitos Necessários para os Usuários: 
Para adquirir uma muda de árvore frutífera e/ou essências florestais gratuitamente, 
bem como serviços ou informações de caráter técnico, é necessário comparecer ao 
Viveiro Municipal, portando documento de identidade e comprovante de endereço. 
Etapas do Processo: 
Comparecer à Secretaria de Agricultura, portando documento de identidade e 
comprovante de residência. 
Tempo de atendimento: 
Para Entidades é de acordo com a produção das árvores (frutíferas/essências florestais). 
Assessoramento técnico, o prazo é de até 05 dias após a solicitação, podendo ser 
prorrogado. 
 
Local: 
Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca 
Rua da República, s/n.º – Bairro Maturu 
sempapmoz14@gmail.com 
(93) 98402-2510 
 

- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÁQUINAS E 
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 
 

Finalidade do Serviço: 
Consiste em apoiar a Agricultura Familiar, com a cessão de um trator com o implemento 
agrícola e um operador de máquinas, para o serviço de preparo do solo (gradagem e 
roçagem). A contra partida exigida é combustível, alimentação e transporte para o operador 
de máquinas. 
Requisitos Necessários para os Usuários: 
Comparecer pessoalmente na Secretaria de Agricultura, portando CPF e RG originais e 
consultar a disponibilidade da máquina. 
Etapas do Processo: 
Realizar o agendamento do serviço. 
Tempo de atendimento: 



 
 
 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ 

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

 
 

 Rua 19 de Novembro, s/n.º – Centro - CEP: 68330-000 – Porto de Moz – Pá 
CNPJ: 05.183.827/0001-00 

Prazo de até 30 dias para realização do serviço solicitado, podendo ser prorrogado conforme 
disponibilidade das máquinas necessárias. 
 
Local: 
Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca 
Rua da República, s/n.º – Bairro Maturu 
sempapmoz14@gmail.com 
(93) 98402-2510 

 

Carta de Serviços ao Cidadão – Secretaria Municipal de 
Educação 
 
- MATRÍCULA NA CRECHE E ESCOLAS MUNICIPAIS – 
CRIANÇAS DE 4/5 ANOS DE IDADE AO 5º ANO ESCOLAR 
 
Finalidade do Serviço: 
Atender aos interesses e necessidades das crianças e adolescentes que são peculiares nesta 
faixa etária, visando desenvolver ao máximo suas capacidades e potencialidades. 
Requisitos Necessários para os Usuários: 
Cópia: 
– Certidão de nascimento; 
– CPF; 
– Cartão de SUS; 
– Cópia do Cartão do Bolsa Família; 
– 02 (duas) Fotos 3 por 4; 
– Cópia da Carteira de Vacinação - crianças até 06 (seis) anos; 
– 01 (uma) Pasta Escolar; 
– Cópia da Identidade dos Pais e da Criança/Aluno; 
– Cópia do Laudo Médico (caso a criança tenha alguma necessidade especial); 
– Comprovante de Residência. 
ETAPAS DO PROCESSO: 
– Procurar a escola/creche mais próxima de sua residência e realizar a matrícula. 
Tempo de atendimento: 
De acordo com as necessidades das famílias, no ato em que procurar a vaga nas instituições 
escolares. (ENSINO OBRIGATÓRIO) 
 
Local: 
Secretaria Municipal de Educação (para mais informações) 
Rua 19 de Novembro, s/n.º – Centro 
educacao@portodemoz.pa.gov.br 
(93) 98409-7277 
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- MATRÍCULA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS – 6º AO 9º ANO 
ESCOLAR 
 
Finalidade do Serviço: 
Atender a toda comunidade, ensino de qualidade e para que nenhum (a) jovem fique fora da 
escola. 
Requisitos Necessários para os Usuários: 
Cópia: 

– Declaração de transferência ou histórico quando vir de outra escola; 
– Certidão de nascimento; 
– CPF; 
– Cartão de SUS; 
– Cópia do Cartão do Bolsa Família; 
– 02 (duas) Fotos 3 por 4; 
– Cópia da Carteira de Vacinação; 
– 01 (uma) Pasta Escolar; 
– Cópia da Identidade dos Pais e Aluno; 
– Cópia do Laudo Médico (caso tenha alguma necessidade especial); 
– Comprovante de Residência. 
ETAPAS DO PROCESSO: 
– Procurar a escola mais próxima de sua residência e realizar a matrícula. 
Tempo de atendimento: 
De acordo com as necessidades das famílias, no ato em que procurar a vaga nas instituições 
escolares. (ENSINO OBRIGATÓRIO) 
 
Local: 
Secretaria Municipal de Educação (para mais informações) 
Rua 19 de Novembro, s/n.º – Centro 
educacao@portodemoz.pa.gov.br 
(93) 98409-7277 

 
- MATRÍCULA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS – 6º AO 9º ANO 
ESCOLAR 
 
Finalidade do Serviço: 
Atender Jovens e Adultos que não tiveram oportunidade de frequentar a escola na idade 
convencional e assim possam retomar seus estudos e recuperar o tempo perdido. 
Requisitos Necessários para os Usuários: 
Cópia: 

– Declaração de transferência ou histórico quando vir de outra escola; 
– Certidão de nascimento; 
– CPF; 
– Cartão de SUS; 
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– 02 (duas) Fotos 3 por 4; 
– 01 (uma) Pasta Escolar; 
– Cópia da Identidade; 
– Cópia do Laudo Médico (caso tenha alguma necessidade especial); 
– Comprovante de Residência. 
ETAPAS DO PROCESSO: 
– Procurar a escola mais próxima de sua residência e realizar a matrícula. 
Tempo de atendimento: 
Atendimento imediato 
 
Local: 
Secretaria Municipal de Educação (para mais informações) 
Rua 19 de Novembro, s/n.º – Centro 
educacao@portodemoz.pa.gov.br 
(93) 98409-7277 

 
- TRANSPORTE ESCOLAR 
 
Finalidade do Serviço: 
Oferecer transporte escolar aos alunos da educação básica pública, residentes em área rural. 
Requisitos Necessários para os Usuários: 
– Residir na Zona Rural; 
– Estar devidamente matriculado em escola do município. 
ETAPAS DO PROCESSO: 
– Fazer o Cadastro com o responsável pelo Transporte Escolar Rural; 
– Estudar no período adequado à utilização do transporte. 
Tempo de atendimento: 
Atendimento Imediato. 
 
Local: 
Secretaria Municipal de Educação (para mais informações) 
Rua 19 de Novembro, s/n.º – Centro 
educacao@portodemoz.pa.gov.br 
(93) 98409-7277 

 

Carta de Serviços ao Cidadão – Secretaria Municipal de 
Cultura e Turismo 
 
- ESCOLINHA DE BASE DE FUTEBOL 
 
Finalidade do Serviço: 
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Vivenciar, participar, cooperar, criar, opinar, construir, compartilhar e interagir são palavras 
que definem o papel do esporte para criança. O futebol como atividade esportiva deve adotar 
uma filosofia de participação, priorizando a formação educacional através do desenvolvimento 
físico, psicomotor e social. Em momento algum citamos a competição como objetiva desse 
processo, e sim como parte integrante, como meio e não como fim e razão única do 
processo. Competir faz parte da natureza humana. 
Requisitos Necessários para os Usuários: 
– Idades de 06 a 18 anos. 
– Carteira de Identidade ou Certidão de Nascimento do aluno. 
– A inscrição deve ser feita pelo responsável do(a) menor. 
ETAPAS DO PROCESSO: 
– Procurar a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo para fazer a Inscrição. 
Tempo de atendimento: 
Dias e horários de funcionamento da Escolinha de Base de Futebol Masculino: 
– 06 a 18 anos: segunda-feira, quinta-feira das 17h30min às 19h00min, sexta-feira das 
18h30min às 20h00min. 
 
Local: 
Secretaria Municipal de Esportes – Ginásio de Esportes Chico Cruz 
Rua Duque de Caxias, s/n.º - Cabanagem 
secult@portodemoz.pa.gov.br 
(93) 98402-0726 

 
- ESCOLINHA DE BASE DE FUTSAL MASCULINO 
 
Finalidade do Serviço: 
Vivenciar, participar, cooperar, criar, opinar, construir, compartilhar e interagir são palavras 
que definem o papel do esporte para criança. O futebol como atividade esportiva deve adotar 
uma filosofia de participação, priorizando a formação educacional através do desenvolvimento 
físico, psicomotor e social. Em momento algum citamos a competição como objetiva desse 
processo, e sim como parte integrante, como meio e não como fim e razão única do 
processo. Competir faz parte da natureza humana. 
Requisitos Necessários para os Usuários: 
– Idades de 06 a 18 anos. 
– Carteira de Identidade ou Certidão de Nascimento do aluno. 
– A inscrição deve ser feita pelo responsável do(a) menor. 
ETAPAS DO PROCESSO: 
– Procurar a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo para fazer a Inscrição. 
Tempo de atendimento: 
Dias e horários de funcionamento da Escolinha de Base de Futebol Masculino: 
– 06 a 18 anos: segunda-feira, quinta-feira das 17h30min às 19h00min, sexta-feira das 
18h30min às 20h00min. 
 
Local: 

mailto:secult@portodemoz.pa.gov.br


 
 
 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ 

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

 
 

 Rua 19 de Novembro, s/n.º – Centro - CEP: 68330-000 – Porto de Moz – Pá 
CNPJ: 05.183.827/0001-00 

Secretaria Municipal de Esportes – Ginásio de Esportes Chico Cruz 
Rua Duque de Caxias, s/n.º - Cabanagem 
secult@portodemoz.pa.gov.br 
(93) 98402-0726 

 
- JIU-JITSU PARA TODOS 
 
Finalidade do Serviço: 
Tem por objetivo o desenvolvimento global da criança em aspectos sociais, motores e 
cognitivos, o Jiu-Jitsu é um esporte educacional, devido à sua disciplina, princípios e ritos 
próprios.  
Requisitos Necessários para os Usuários: 
– Idades de 06 a 18 anos. 
– Carteira de Identidade ou Certidão de Nascimento do aluno. 
– A inscrição deve ser feita pelo responsável do(a) menor. 
ETAPAS DO PROCESSO: 
– Procurar a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo para fazer a Inscrição. 
Tempo de atendimento: 
Dias e horários de funcionamento: 
– 06 a 18 anos: segunda-feira, quinta-feira das 17h30min às 19h00min, sexta-feira das 
18h30min às 20h00min. 
 
Local: 
Secretaria Municipal de Esportes – Ginásio de Esportes Chico Cruz 
Rua Duque de Caxias, s/n.º - Cabanagem 
secult@portodemoz.pa.gov.br 
(93) 98402-0726 

 

Carta de Serviços ao Cidadão – Secretaria Municipal de 
Trabalho e Promoção Social 
 
- PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 
 
Finalidade do Serviço: 
Transferência direta de renda, direcionado às famílias em situação de pobreza e de 
extrema pobreza. Este programa é voltado para as famílias inseridas no Cadastro 
Único para Programas Sociais do Governo Federal e que têm renda mensal por 
pessoa de até R$ 89,00, além daquelas com renda familiar mensal de até R$ 178,00 
por pessoa e que tenham na família gestantes, crianças ou adolescentes. A quantia 
que cada beneficiário recebe varia conforme o número de pessoas na família, a idade 
de cada um e a renda declarada. 
Requisitos Necessários para os Usuários: 
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Para solicitar o Programa Bolsa Família, o (a) usuário (a) deve estar incluído no 
Cadastro Único. Caso não esteja, será necessária a inclusão mediante os 
documentos:  
- Para o Responsável pela família (Responsável Familiar – RF), é obrigatória a 
apresentação do CPF ou do Título de Eleitor. 
As exceções são as famílias indígenas e quilombolas: 
- O Responsável Familiar da família indígena pode apresentar o CPF, o título de 
eleitor, mas também o Registro Administrativo de Nascimento Indígena (RANI) ou 
outros documentos de identificação, como certidão de casamento, RG e carteira de 
trabalho. 
- O Responsável Familiar da família quilombola pode apresentar o CPF, o título de 
eleitor ou outros documentos de identificação como certidão de nascimento, certidão 
de casamento, RG ou carteira de trabalho.  
- Para as outras pessoas da família, é necessário a apresentação de qualquer um 
destes documentos de identificação: certidão de nascimento, certidão de casamento, 
CPF, carteira de identidade (RG), carteira de trabalho ou Título de Eleitor. 
Documentos necessários: 
Obs: Documentos que não são obrigatórios, mas facilitam o cadastramento: 
- Comprovante de endereço, de preferência a conta de luz; 
- Comprovante de matrícula escolar das crianças e jovens até 17 anos. Se não tiver o 
comprovante, o RF deve informar o nome da escola de cada criança ou jovem; 
- Carteira de trabalho. 
ETAPAS DO PROCESSO: 
- O (a) usuário (a) se dirige até a unidade de atendimento – Espaço Cidadania 22 de 
Agosto - por meio de procura espontânea, por encaminhamento de outro órgão 
(privado ou público) ou por meio de busca ativa, realizada pelos técnicos do CRAS, os 
quais Identificam e localizam as famílias. 
- O (a) usuário (a) se dirige até a unidade por meio de procura espontânea, por 
encaminhamento de outro órgão (privado ou público) ou por meio de busca ativa, 
realizada pelos técnicos do CRAS, os quais Identificam e localizam as famílias. 
- O (a) usuário (a) será recepcionado (a) por uma acolhida inicial realizada pela 
equipe técnica que emitirá informações a respeito dos serviços, ou, passará pelo 
atendimento na recepção e, caso necessário, irá direcioná-lo (a) para um próximo 
atendimento conforme sua necessidade. 
- Caso o (a) usuário (a) não esteja no cadastro único, passará pela etapa do cadastro, 
se estiver inserido no cadastro as informações inseridas no sistema, serão analisadas 
pelo Ministério de Desenvolvimento Social do Governo Federal e identificará se a 
família é elegível para o Programa 
Tempo de atendimento: 
Assim que o (a) usuário (a) passa pelo atendimento seus dados já são inseridos no 
sistema e o número do NIS é gerado. Não é possível informar o tempo de resposta 
sobre o deferimento ou não para ser beneficiário, pois a análise depende do MDS. 
Prioridade de atendimento 
Sim, ressalvados os casos. 
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Local: 
Espaço Cidadania 22 de Agosto 
Rua Duque de Caxias – s/n.º - Bairro Centro 
semuts@portodemoz.pa.gov.br 
(93) 98417-0151 

 
- EMISSÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO 
 
Finalidade do Serviço: 
Emite carteira de trabalho 1ª via, 2ª via e continuação. O serviço é prestado para pessoas a 
partir de 14 anos. 
Requisitos Necessários para os Usuários: 
– Certidão de Nascimento ou Casamento; 
– Identidade; 
– CPF; 
– Comprovante de Endereço. 
– Caso de perca ou roubo tem que fazer Boletim de Ocorrência e pesquisa do PIS. 
ETAPAS DO PROCESSO: 
Comparecer no Espaço Cidadania 22 de Agosto para solicitar atendimento. 
Tempo de atendimento: 
Aproximadamente 30 minutos. 
Prioridade de atendimento 
Sim, ressalvados os casos. 
 
Local: 
Espaço Cidadania 22 de Agosto 
Rua Duque de Caxias – s/n.º - Bairro Centro 
semuts@portodemoz.pa.gov.br 
(93) 98417-0151 

 
- CRAS (Centro de Referência e Assistência Social) 
 
Finalidade: 
É a porta de entrada da Assistência Social. É um local público, localizado 
prioritariamente em áreas de maior vulnerabilidade social, onde são oferecidos os 
serviços de Assistência Social, com o objetivo de fortalecer a convivência com a 
família e com a comunidade. 
Requisitos Necessários para os Usuários: 
Os usuários (as), ou seja, cidadãos e grupos que se encontram em situações de 
vulnerabilidade e riscos, tais como: famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de 
vínculos de afetividade, pertencimento e sociabilidade; ciclos de vida; identidades 
estigmatizadas em termos étnico, cultural e sexual; desvantagem pessoal resultante 
de deficiências; exclusão pela pobreza e/ou no acesso às demais políticas públicas; 
uso de substâncias psicoativas; diferentes formas de violência advinda do núcleo 
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familiar, grupos e indivíduos; inserção precária ou não inserção no mercado de 
trabalho formal e informal; estratégias e alternativas diferenciadas de sobrevivência 
que podem representar risco pessoal e social (Política Nacional de Assistência Social 
PNAS/ 2004, p.33). 
Documentos necessários: 
- Carteira de Identidade;  
- CPF; 
IMPORTANTE: Caso o (a) usuário (a) não possua documentos, será atendido (a) e 
orientado (a) para a realização dos mesmos, bem como receberá outras orientações 
conforme as necessidades apresentadas. 
ETAPAS DO PROCESSO: 
- O (a) usuário (a) se dirige até a unidade por meio de procura espontânea, por 
encaminhamento de outro órgão (privado ou público) ou por meio de busca ativa, 
realizada pelos técnicos do CRAS. 
- O (a) usuário (a) será recepcionado (a) por uma acolhida inicial realizada pela 
equipe técnica que emitirá informações a respeito dos serviços ou passará pelo 
atendimento na recepção e, caso necessário, irá direcioná-lo (a) para um próximo 
atendimento conforme sua necessidade. 
- Nesta etapa o (a) usuário (a) será atendido (a) por um técnico de nível médio ou 
superior que realizará uma escuta qualificada, com levantamento dos dados pessoais, 
socioeconômicos, sobre a moradia e outros, para que haja uma compreensão da 
realidade social dos (das) usuários (as) e, assim, realizar as intervenções e os 
encaminhamentos pertinentes à demanda apresentada. 
Tempo de atendimento: 
Os CRAS realizam atendimento ao público de segunda a sexta-feira das 8 às 12h00 e 
das 14 as 17h00. Não há um prazo máximo estipulado para que o (a) usuário (a) seja 
atendido (a), pois depende da demanda existente. No entanto, as unidades adotam 
estratégias para otimizar o tempo possibilitando um atendimento em tempo hábil. 
 
Local: 
CRAS BEATA/MATURU 
semuts@portodemoz.pa.gov.br 
(93) 98417-0151 
 

- PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 
 
Finalidade: 
Promover o desenvolvimento infantil integral; apoiar a gestante e a família na 
preparação para o nascimento da criança; cuidar da criança em situação de 
vulnerabilidade até os seis anos de idade; fortalecer o vínculo afetivo e o papel das 
famílias no cuidado, na proteção e na educação das crianças; estimular o 
desenvolvimento de atividades lúdicas; facilitar o acesso das famílias atendidas às 
políticas e serviços públicos de que necessitem 
Requisitos Necessários para os Usuários:  
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Gestantes, crianças de até três anos e suas famílias beneficiárias do Programa Bolsa 
Família; 
Crianças de até seis anos beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada e suas 
famílias; Crianças de até seis anos afastadas do convívio familiar em razão da 
aplicação de medida de proteção prevista no artigo 101 da Lei nº 8.609, de 13 de 
julho de 1990, e suas famílias. 
Documentos necessários: 
- Carteira de Identidade;  
- CPF; 
IMPORTANTE: Caso o (a) usuário (a) não possua documentos, será atendido (a) e 
orientado (a) para a realização dos mesmos, bem como receberá outras orientações 
conforme as necessidades apresentadas. 
ETAPAS DO PROCESSO: 
- A equipe do Criança Feliz realizará visita domiciliar às famílias beneficiárias do 
Programa Bolsa Família. 
- A família será atendida por um (a) visitador (a) que realizará uma escuta qualificada, 
com levantamento dos dados pessoais, socioeconômicos, sobre a moradia e outros, 
para que haja uma compreensão da realidade social da família e, assim, realizar as 
intervenções e os encaminhamentos pertinentes à demanda apresentada.  
- Identificada a necessidade de inserção no Programa e adesão da família no mesmo, 
esta será acompanhada e receberá as orientações importantes para fortalecer os 
vínculos familiares e comunitários, e estimular o desenvolvimento infantil. 
- O (a) usuário (a) se dirige até a unidade por meio de procura espontânea, por 
encaminhamento de outro órgão (privado ou público) ou por meio de busca ativa, 
realizada pelos técnicos do CRAS. 
- O (a) usuário (a) será recepcionado (a) por uma acolhida inicial realizada pela 
equipe técnica que emitirá informações a respeito dos serviços ou passará pelo 
atendimento na recepção e, caso necessário, irá direcioná-lo (a) para um próximo 
atendimento conforme sua necessidade. 
- Nesta etapa o (a) usuário (a) será atendido (a) por um técnico de nível médio ou 
superior que realizará uma escuta qualificada, com levantamento dos dados pessoais, 
socioeconômicos, sobre a moradia e outros, para que haja uma compreensão da 
realidade social dos (das) usuários (as) e, assim, realizar as intervenções e os 
encaminhamentos pertinentes à demanda apresentada. 
Tempo de atendimento: 
Não há um prazo máximo estipulado para que o (a) usuário (a) seja atendido (a), 
porém há um planejamento de visitas ao domicilio do (a) usuário (a). 
 
Local: 
SEDE DO CRIANÇA FELIZ – Praça dos Cabanos – Bairro Cabanagem 
semuts@portodemoz.pa.gov.br 
(93) 98417-0151 
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Carta de Serviços ao Cidadão – Serviços ao Cidadão 
 
- OUVIDORIA MUNICIPAL 
 
 

Finalidade: 
Tem como objetivo garantir aos usuários dos serviços públicos espaços, mecanismos e 
instrumentos de participação e controle social sobre sua atuação e serviços ofertados à 
população. Sua função é intermediar as relações entre os cidadãos que as demandam e os 
órgãos ou Secretarias aos quais pertencem. 
Requisitos Necessários para os Usuários: 
Para iniciar abertura de um processo de ouvidoria em ambos os canais, não é necessário que 
o cidadão se identifique, ficando ao seu critério; 

ETAPAS DO PROCESSO: 
Para efetuar a abertura do processo de ouvidoria é necessário que o cidadão entre em 
contato pelos meios de atendimento: 

Telefone (93) 98423-3142, das 8 as 12h00 e das 14 as 18h00; 

Por e-mail da ouvidoria: ouvidoria@portodemoz.pa.gov.br; 
Portal do Município: www.portodemoz.pa.gov.br, através do link da ouvidoria; 
Presencialmente. 
Tempo de atendimento: 
O atendimento é imediato no ato da reclamação. O retorno para o reclamante tem prazo de 
até 10 dias, de acordo com a complexidade da reclamação/sugestão. 
 
Local: 
Ouvidoria Municipal 
Rua da República, s/nº – Centro – Anexo da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção 
Social - SEMUTS 
ouvidoria@portodemoz.pa.gov.br 
(93) 98423-3142 
 

Carta de Serviços ao Cidadão – Saúde 
 
- PSF – ATENDIMENTO MÉDICO CLÍNICO 
 

Finalidade do Serviço: 
O atendimento médico tem por objetivo orientar sobre a prevenção de doenças, solucionar os 
possíveis casos de agravos e direcionar os mais graves para níveis de atendimentos 
superiores em complexidade, promovendo assim a qualidade de vida. Consiste em atender o 
usuário que busca por cuidados a sua saúde, atender às demandas e necessidades da 
população, com promoção, prevenção, assistência e reabilitação centradas nas pessoas e 
famílias, considerando as características dos usuários do serviço. 
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Requisitos Necessários para os Usuários: 
– Cartão do SUS 

– Identidade 

– Para atendimento de criança, apresentar o Cartão de Vacina 

– Procurar a unidade de abrangência territorial, onde é cadastrado. 

ETAPAS DO PROCESSO: 
O atendimento é de forma programada ou demanda espontânea, realizando uma escuta 
qualificada (ouvindo, avaliando riscos e vulnerabilidades) e resolvendo ou encaminhando 
adequadamente. 

Tempo de atendimento: 
– Telefone (93) 98423-3142, das 8 as 12h00 e das 14 as 18h00; 

– As consultas médicas são agendadas, portanto, dependerá da necessidade de cada 
paciente. 

 
Local: 
Secretaria Municipal de Saúde 
Unidades Básicas de Saúde 
Rua Simpliciana Farias, S/N.º – Centro 
saude@portodemoz.pa.gov.br 
(93) 98405-4519 
 

- CAPS – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 
 

Finalidade do Serviço: 
O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I) é um ponto de atenção estratégico ao serviço de 
saúde de caráter aberto e comunitário, conta com uma equipe multiprofissional que atua 
sobre a ótica interdisciplinar, as práticas a serem desenvolvidas no “espaço CAPS” assumem 
fundamental relevância: tratando-se de projetar serviços públicos de saúde, substitutivos ao 
modelo asilar, de referência nos territórios, comunitários, de livre acesso e local de trocas 
sociais. Em síntese os serviços de atenção psicossocial do SUS, são espaços de cuidar e 
apoiar pessoas com experiências do sofrimento e, ao mesmo tempo, espaço social no 
sentido de produção de projetos de vida e de exercícios de direito, e de ampliação do poder 
de contratualidade social. 

Requisitos Necessários para os Usuários: 
As pessoas atendidas no CAPS são aquelas que apresentam intenso sofrimento psíquico, 
que lhes impossibilita de viver e realizar seus projetos de vida. São preferencialmente 
pessoas com transtornos mentais severos e/ou persistentes, ou seja, pessoas com grave 
comprometimento psíquico, incluindo os transtornos relacionados às substâncias psicoativas 
(álcool e outras drogas) e também crianças e adolescentes com transtornos mentais. 
Documentos necessários: 
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– Encaminhamento médico; 

– Cartão do SUS; 

– RG; CPF. 

ETAPAS DO PROCESSO: 
Para ser atendido no CAPS pode-se procurar diretamente esse serviço (demanda 
espontânea) ou ser encaminhado pelo Programa de Saúde da Família ou por qualquer 
serviço de saúde. 

Tempo de atendimento: 
– Indefinido, pois depende da demanda apresentada. 

 
Local: 
Secretaria Municipal de Saúde 
CAPS 
Rua Nazaré Félix – s/nº - Bairro Carini 
(93) 98406-7165 
 
 
 
 

 


